
Hírek

2019 / 6  (71. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

46

Záróvizsga a Budapesti 
Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem 
Építőmérnöki Karán

A budapesti Műegyetem Építőmérnöki 
Karán 2019. szeptember 30-án a 
műszaki térinformatika szakirányú 
továbbképzésen (régebbi nevén 
szakmérnökképzés) záróvizsgát tartot-
tunk. Négy hallgató védte meg diplo-
matervét, és tett sikeres záróvizsgát.

Sok sikert kívánunk munkájukban. 
Használják eredményesen a műszaki 
térinformatika szakirányú tovább-
képzésen megszerzett ismereteiket! 
Sok sikert kívánunk munkájukban. 
Használják eredményesen a műszaki 
térinformatika szakirányú továbbkép-
zésen megszerzett ismereteiket!

Homolya András

***

Akadémiai székfoglaló

2019. november 26-án Gravitációs 
kutatások az Eötvös-centenárium 
évében címmel tartotta akadémiai 
székfoglalóját Völgyesi Lajos, az MTA 
levelezőtagja.

A professzor úr igen gazdag szak-
mai életútját Bozó László, az MTA ren-
des tagja, az MTA Földtudományok 
Osztályának osztályelnöke ismertette. 
Az Akadémia nagytermét szinte telje-
sen megtöltő hallgatóság – a Völgyesi 
tanár úrtól megszo-
kott közérthető stí-
lusban előadott, 
magas színvonalú 
előadásának végén 
– kitörő tapssal 
köszöntötte napja-
ink magyar geodé-
ziájának harmadik 
akadémikusi képvi-
selőjét. A székfoglaló- 
előadás utolsó moz-
zanataként Bozó 
László átadta az aka-
démiai levelező-
tagságot tanúsító  

oklevelet Völgyesi Lajosnak. Gratu-
lálunk az Akadémikus úrnak és kívá-
nunk további eredményes tudományos 
munkát, ehhez jó egészséget és család-
jával sok örömöt kívánunk!

A gazdag programban ott szere-
pelt Palya Tamás, Mihály Szabolcs és 
Remetey-Fülöp Gábor közös előadása 
is a The sustainable development goals 
in Hungary and the geospatial data 
availability, vagyis A fenntartható fej-
lődés céljai és a térinformatikai adatok 
elérhetősége címmel. A poszterelőadás 
a Magyar Földmérési, Térképészeti és 
Távérzékelési Társaság önkéntes mun-
kacsoportjának a fenntartható fejlődési 
célok és a térinformatikai adatok kap-
csolódásának területén folytatott mun-
káját ismertette. A konferencián – amely 
bemutatta a térinformatika és a statisz-
tika együttes használatának jó gyakorla-
tait – az Európából, Amerikából, Ázsiából 
és Ausztráliából érkező több mint 200 
szakember között Magyarországot Palya 
Tamás képviselte.

A fenntartható fejlődés a társada-
lom, a környezet és a gazdaság olyan 
fejlődése, amely kielégíti a jelen szük-
ségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné 
a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy 
ők is kielégíthessék szükségleteiket. 
Az ENSZ Agenda 2030 Fenntartható 
fejlődési célok több előadásban is 
kulcstényezőként szerepelt, amely-
nek indikátorainak meghatározásá-
hoz a térinformatika és a statisztika 
elengedhetetlen, ezért megfonto-
landó hazánkban is e két szakterület 
együttműködése.

2019. október 15–16-án rendez-
ték meg Prágában az INSPIRE (euró-
pai téradat-infrastruktúra direk-
tíva) műszaki szakértői (INSPIRE 
MIG-T) találkozóját, az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontjának 

szervezésében. A házigazda a Cseh 
Felmérési, Térképészeti és Kataszteri 
Hivatal (CUZK) volt. A találkozóra meg-
hívást kaptak a tagországok INSPIRE 
műszaki csoportjának képviselői. 
A munkaülésen 18 országból és az 
Európai Bizottságból megközelítő-
leg 40 fő vett részt. Magyarországot 
Iván Gyula és Palya Tamás, az INSPIRE 
MIG-T magyar tagjai, valamint Lőrincz 
Tamás a magyar INSPIRE-geoportál 
felelőse képviselte. Köztudott, hogy 
hazánk az INSPIRE megvalósításában 
nem tartozik Európa élmezőnyébe, 
de az utóbbi időszak pozitív változá-
sai miatt az Európai Bizottság elemzé-
sei Magyarországot a fejlődést mutató 
országok kategóriájába sorolta.

Palya Tamás
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A hallgató neve A diplomaterv címe Konzulens oktató

Babocsán Jácint
A Magyar Telekom hálózatának webes megjele-
nítési lehetőségei

Dr. Siki Zoltán

Pudleiner Éva Ágota
Kistelepülési építési hatósági feladatok térin-
formatikai támogatása

Dr. Rózsa Szabolcs

Szabó Elemér
Az épületállomány elemzése és előrejelzése 
GIS alkalmazásával a budapesti mintaterületen

Dr. Siki Zoltán

Vaszkó Csaba
Térinformatikai módszerek alkalmazási lehető-
sége energetikai célú biomassza-alapanyagok 
regionális potenciálfelmérésénél

Deák Ottó

Dr. Völgyesi Lajos akadémiai székfoglalóját tartja (Fotó: Szigeti Tamás)


